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กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 
TALIS THAI EQUITY CG FUND : TLEQ-THAICG 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอ่ืน ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัด
อันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึง
กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรม
การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความ
เสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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วันที่ 29 กันยายน 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี (1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย มายังผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกท่าน 

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกระทบจากปัญหาการระบาดของ 

COVID-19 แต่จากการที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามออกมาตรการทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เพื่อ

บรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าผ่านพ้นวิกฤติไปได้ และสามารถกลับไปเติบโต

ได้เมื่อปัญหา COVID-19 ผ่านพ้นไป และจากการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมามากและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาก 

บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว แม้ว่าระยะสั้น 

ตลาดหุ้นจะมีความผันผวนจากความกังวลในผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

ในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว โดยเน้นการลงทุนใน

บริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดี เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาลที่

ดี จะทำให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงและมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจาก

การลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,490,053.14 

บาท และม ูลค ่าหน ่วยลงท ุน 7.0064 บาท โดยม ีอ ัตราผลตอบแทนในรอบป ีบ ัญช ีลดลงร ้อยละ 25.71 

และลดลงนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนร้อยละ 29.93 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการ

ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ  

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู้จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส 

หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ตลาดหุ้นไทยเริ ่มมีแนวโน้มแกว่งตัวลงตั้งแต่กลางปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดผันผวน คือ 

ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ส่งผลกระทบต่อ 

ภาคการบริโภค ภาคการผลิต และภาคการลงทุนของโลก เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ 

ในขณะที่ประเทศไทยเอง การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีการเติบโตที่ต่ำลงมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เนื่องจาก 

ปัญหาสงครามการค้าที่ทำให้ภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง การอนุมัติเบิกจ่าย 

งบประมาณที่ล่าช้า และการแข็งค่าของเงินบาท 

ในช่วงเริ่มต้นปี 2563 สหรัฐฯ ใช้โดรนโจมตีนายพลกัสซิม โซเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลัง Quds Force 

ของอิหร่านเสียชีวิต ทางฝั่งอิหร่านจึงตอบโต้โดยการยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกถล่มฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในอิรัก 

ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงเกิดความวิตกและเทขายหุ้นออกมา ก่อนที่ภายหลังสหรัฐฯ 

เลือกที่จะตอบโต้อิหร่านผ่านการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแทนการใช้ความรุนแรง ความกังวลด้าน Geo-Political Risk 

จึงบรรเทาลงในระยะสั้น 

ถัดมาในช่วงปลายเดือนมกราคม เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงในประเทศจีน ทำให้ WHO 
ประกาศให้ COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก และทำให้รัฐบาลจีนประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นในมณฑล
หููเป่ย และสั่งให้บริษัททัวร์ของจีนหยุดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 2 เดือน ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงได้รับผลกระทบโดยตรง หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรม 
กลุ่มสายการบิน กลุ่มพาณิชย์ รวมไปถึงกลุ่มพลังงาน ถูกเทขายอย่างหนักจากความกังวลผลกระทบด้านลบจากการที่
นักท่องเที่ยวจีนลดลง 

การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้น เมื่อการระบาดกระจายตัวไป
ยังภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก และทำให้หลายประเทศ
หลายเมืองออกมาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 แต่การ 
Lockdown ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นกระทันหัน จนทำให้รัฐบาลและธนาคารกลาง
ของหลายประเทศประกาศอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว 
และลดความตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดหุ้น  

ส่วนทางฝั่งน้ำมันดิบเกิดความผันผวนเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคม เนื่องจากความต้องการน้ำมันลดลง
มากจากการ Lockdown และเมื่อกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิต
ร่วมกันได้ ทำให้ทางซาอุดิอาระเบียยกเลิกการควบคุมกำลังผลิตเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด ก่อให้เกิดสงครามราคา
น้ำมันขึ้น ราคาน้ำมันดิบ Brent จึงปรับลดลงแรงมาสู่ระดับ 22.7 เหรียญต่อบาร์เรล เป็นการปรับลดลง 52.9% 
ภายใน 1 เดือน และในเดือนเมษายน กลุ่ม OPEC+ สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิต 9.7 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่ยังคงไม่เพียงพอกับอุปสงค์ของน้ำมันที่หายไป จากการลดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเดินทางระหว่างประเทศ ประกอบกับคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในเมือง Cushing ซึ่งเป็นจดุส่ง
มอบน้ำมันดิบ WTI จะเต็มความจุในไม่ช้า เนื่องจากน้ำมันในคลังเพิ่มอย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเนื่องใน
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ภาวะราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI สำหรับสัญญาเดือนพฤษภาคม 
ปรับตัวลงแรงและปิดที่ระดับ -37.63 เหรียญต่อบาร์เรลในวันก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย จากการเร่งปิด Position ของ
ผู้ถือสัญญา เนื่องจากไม่สามารถรับมอบน้ำมันได้ 

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน ตลาดหุ้นฟื้นตัวค่อนข้างแรง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่เริ่มมีจำนวนลดลงใน
หลายๆ ประเทศ และปริมาณเงินมหาศาลถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจทั้งสู่ประชาชนโดยตรงและผ่านการซื้อตรา
สารในตลาดทุน FED มีการประกาศอัดฉีด QE เข้าซื้อตราสารหนี้แบบไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดเรตติ้ง เมื่อรวมกับ
มาตรการการคลังที่แจกเงินเข้าสู่มือประชาชนที่ตกงานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าอีก 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
การอัดฉีดชุดนี้ถือว่าออกมาได้รวดเร็วและเป็นการปล่อยกระสุนลูกใหญ่มากของสหรัฐอเมริกา ทางฝั่งเอเชียก็ไม่ได้
ด้อยไปกว่ากัน สิงคโปร์อัดฉีดเงิน 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 11% ของจีดีพี ญี่ปุ่นวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
วงเงิน 9.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเกือบ 20% ของจีดีพี เป็นต้น 

ทางด้านประเทศไทยนั้น BOT มีการประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจวงเงิน 5 แสนล้านบาท อีกทั้งยังประกาศเข้าซื้อตราสารทางการเงินของบริษัทเอกชนโดยตรง ที่
ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2020 และ 2021 ที่ไม่มีวงเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่สามารถออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อไถ่
ถอนตราสารหนี้เดิมที่จะครบกำหนดได้ เป็นวงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท เพื่อเป็นการป้องกันบริษัทล้มละลายจากการ
ขาดสภาพคล่องอย่างกระทันหันในภาวะวิกฤตินี้ ส่วนในฝั่งนโยบายการคลัง รัฐบาลได้มีการแจกเงินเยียวยารายละ 
5,000 บาทเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดกิจการบาง
ประเภท และเริ่มทยอยออกมาตรการเยียวยาลูกจ้างประเภทอื่น ๆ รวมถึงภาคเกษตร ในวงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท 
การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกนี้ จึงส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน และทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้น
ตัวในลักษณะ V-shape 

ทว่า หลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ตลาดหุ้นเริ่มมีการแกว่งตัวลงอย่างช้า ๆ จากปัจจัยความเสี่ยงที่เริ่ม
กลับเข้ามา เช่น การระบาดของ COVID-19 รอบสองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ความกังวล
เก่ียวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ภายหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหมดลง และยังไม่มีมาตรการใหม่เข้ามา 
ความกังวลเกี ่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองจากการชุมนุมของกลุ ่มนักศึกษา และการรอคอยผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะที่ความหวังเกี่ยวกับการค้นพบวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีแนวโน้มจะเลื่อนออกไป
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เป็นช่วงครึ่งแรกของปี 2564 อย่างไรก็ตาม บลจ.ทาลิสยังเชื่อว่าความย่ำแย่ของเศรษฐกิจได้
ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่หลายประเทศทั่วโลกใช้มาตรการ Lockdown อย่าง
เข้มข้น ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้น โดยการค้นพบวัคซีนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้
โอกาสที่การเดินทางทั่วโลกจะกลับสู่ภาวะปกติง่ายขึ้น ดังนั้น ตลาดหุ้นในระยะยาวน่าจะมีการฟื้นตัวตามการเติบโต
ของเศรษฐกิจและการขยายตัวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 

ในช่วงที่ SET Index ปรับตัวลดลงมาถึงระดับปัจจุบัน บลจ. ทาลิส มองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนในตลาด
หุ้น มากกว่าการถอดใจหนีออกจากตลาดหุ้น ซึ่งเราสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระดับราคาที่
ถูกลงมากได้ ดังนั้น เราจึงใช้จังหวะนี้ในการปรับ Port การลงทุน โดยการย้ายการลงทุน (Switching) จากหุ้นที่มี
แนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่า ไปยังหุ้นที่ยังมีการเติบโตที่ดีและมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าหลังจากปัญหาการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง หรือหลังจากการพัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จ 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลสิ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง1 

กองทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อป ี

Year to 
date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ตั้งแต่จัดตั้ง2 
(15 ก.ย. 60) 

TLEQ-THAICG -18.71 -0.15 -2.78 -25.71 N/A N/A N/A -11.32 
Benchmark2 -14.59 -1.90 0.21 -17.92 N/A N/A N/A -4.73 

ความผันผวนของผล
การดำเนินงาน 

33.22 20.31 35.57 27.73 N/A N/A N/A 18.78 

ความผันผวนของ 
Benchmark2 

33.38 17.28 36.11 27.76 N/A N/A N/A 18.31 

หมายเหตุ:  1เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 

 2ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล
การดำเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
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,:::,,, .<::i, ,d,:::,, � d.Q/'1'"" di 
'.i 1:JJ'.i 1 cJfll'.i 'lJl\91 'Vl'W ft''Vl li � lfl!-!l 'W M'Vl'W 'Vl! fl 191 'lJ 'WU ft :t 'V1 cJ-!l lJ!fl 191 'lJ'W 

q q q 

fll'.i ftl'llN l 'Wff'W 'Vlf 'V'lcJJ;J''VITI�lfl fll'.i\Pll!'W'W-!ll'W 

a. d r .,k ,:::,,, �  
V!lJ ll'H'\1\9)1.l'.i :tfltl'IJ -:J'!Jfl 1'.i b-!l'Wb 1J'W bl'1'W V!'W .:J 'lJtl-!l-!l"IJ fll'.i b-!l'W'W 

rl:IJll'J!'\1\9) 

3 

3 

5, 7 

5 

5 

3 

2563 

620,527.90 

3,589.05 

624,116.95 

449,629.59 

6,632.13 

13,488.89 

35,000.00 

538.36 

1,000.00 

506,288.97 

117,827.98 

'IJT\'1 

(4,891,244.66) 

(1,737,610.14) 

(6,628,854.80) 

(6,511,026.82) 

2562 

796,301.68 

8,351.19 

804,652.87 

561,692.69 

9,829.69 

19,659.25 

35,000.00 

22.92 

200.00 

626,404.55 

178,248.32 

(1,541,134.63) 

(1,263,528.37) 

(2,804,663.00) 

(2,626,414.68) 
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"o'l "" V "" Ill ilM'l'l'W!U\,J'Yll'fHT 'H'Wii'J'J"1flll11:'1 !'1'1£J 
. . 

-:irnm\,l-:im11u�£Ju11ul:'l-:irrunh1�ey'l'ln 

llrniuu�ul:'l'f f1u� 31 rr-:imflii 2563 

fni 1ft:u �'We fl\91 M) 1 'W fl'W'Vlf � vey'VITI 'il 1nm1 �11 'W'W-:ll'W 1'W 'J�'H 11-:iu
"1 91 "" 'Jlc.l 1\9ley'V11i'illf1f17'JM'VJ'W

.:::,,,d .0::,,, ..¾ .:::,,, 'Jlc.lf11'J '\Jl\9l'Vl'W ft'Vl1i'Vl!f1\9l '\J'W 'illf1!-:l'W fl-:l'Vl'W
' ' ' 

'Jlc.lf11'J '\Jl\9l'Vl'W «'VITI� cr-:i "liJ1n191 �'W 'il 1n1�'W fl-:l'Vl'W
' ' ' 

f11'j fl \91 fl-:j ft'VI TI 1 'W fl'W 'VI '.j� cJft'VITI 'il 1 f1 f11'j � 11 'W 'W-:l l'W
' ' 

"' di d iq 91� 91,. • 9 • 'c'l f11'j !�:U '\J'W( fl \9lM)'\JeN'Vl'W'VI !\9l'J'IJ 'illf1 NileJ'H'W 1c.lfl-:l'Vl'W ,'W 'J�'H 17-:Ju
' � ' 

lJflft 1r1il1c.1fl-:i11J'W �'\J1c.11 m�r111-:itl

:u flft lr'IU 1c.lM'Vl'W �'.j'IJ�e) fi'W 1 'W 'J�r'i 17-:iU
� ' 

f11'Jfl\9l Mft'VITI'\JeJ-:l'Vl'W� Mf 'IJ 'illf1Nfl el'HU 1c.lfl-:l'Vl'W
q q (lJ q 

m'J fl \9lfl-:i '\J 0-:i fl'W 'VI f � vey'VI TI 1'W'j�1111-:i tl

fl'W 'Vlf � cf cy'VITI�'Wtl

fl'W'Vlf�cfcy'VITiiJmc.1tl

f11'j !'U� c.l'W!! 'U fl-:i '\JeJ-:i �l'W 1'W'MU 1c.lfl-:i'Vl'W

(lJflftlr'iU1c.lfl� 10 lJl'VI)

'HU1c.lM'VJ'W W l'W�'WU

mn : 11il1t1M'VJ'W�'l11t11m�r111-:itl
' �

in : 11il1t1M'Vl'Wvifuoi}e1;i'Wim�tt11�tl
- ' 

r1il1c.1fl�'VJ'W w 1'WiJmc.1tl

r'i :U 7 ti! 'H 1iJ 'U 'jg; f1 eJ'IJ �'IJ f1 l'J !�'W! 1J'W i11'W 'H � -:i '\J el� -:i 'IJ f11'J !�'W �

'I.Jl'Vl

2563

117,827.98

(4,891,244.66)

(1, 737,610.14)

(6,511,026.82)

228,217.56

(1,143,922.44)

(915,704.88)

(7,426,731.70)

25,916,784.84

18,490,053.14

r1il1c.1

2,748,179.4680

28,449.0703

(137,614.0413)

2,639,014.4970

2562

178,248.32

(1,541,134.63)

(1,263,528.37)

(2,626,414.68)

2,042,081.17

(2,940,968.66)

(898,887.49)

(3,525,302.17)

29,442,087.01

25,916,784.84

2,831,801.4598

212,715.4306

(296,337.4224)

2,748,179.4680
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no-.'.l'l'l'W!Uvim�hr '11'Wii'J'Ja.J11imiiim.1 
. . 

-:j'jjfl'J:::!11:r!�'Wil'\,] 

rr111foiJjucrv1ru� 31 tr-.'.lmflii 2s63 
. 

m :;u ft'l�'W 'ff\91 'illflf)'i]fl'i'H.1�11 'WWll'W

flTH-i 191i1.:i 'l uirirnf 'V'l vcy'VI TI'il lflfll'H11!'W'W -:i1u

1.Jfo fl 'i ::'VI 'lJ fl l'i 1:l \91 ];l .:j 'ff'Vl TI l 'W fl'W 'VI i''V'I cJ'ff'\11 TI 'il 1 fl fll'j � 11 'W 'W .:j l'W

•

q q 

"" "" fl l'i'li'ell <l 'W 1:l � VJ 'W

fll'i'Ull.J!�'WM'VJ'W
• • 

fll'j];l \911;1.:j l'W1:l fll1'W 'illfll�'W D'WN1:l!!1:l:; \910 fl! 1J cJ
..\Ji 'l ,% ""' fll'i(!'V'l:IJ 'U'W)§'l 1911;1,:i 'W �fll1'W 'illflfll'i 6\Jlclb<l'W 1:l <l'VJ'W

.,\ Ji 'l ''13/1 9/ ' fll'iL'V'llJ'U'W(1:l\911:l.:j) 'Wfll 'li'illc.Jfll.:j'iJlcJ
.,\ Ji 'l "'""' llJ 919/ ' fll'il'V'l:IJ'U'W 'Will'lcJ!.:j'W !\91fll.:j'iJlcJ

. ' 

m1i1\91M 'l'W11iiiruau
.:::i.d .:::i. & .:::i. 'ilcJfll'J'lll\91'V)'Wcy'Vl :li'Vllfl\91 'U'W 'illfll<l'W M'VJ'W

'ilcJflW1Jl\91'Vl'W'ff'VlTI�5.:i 1iJ1n191 tm1rn�'WM'Vl'W
q q q 

!�'W 'ff \91cy'Vl TI !�:IJ 1 'il lfl(l .rt Dl 'W)fi 'i)fl'j'j 'jJ� l!'W'W .:j l'W

m:;u ft'l�'W 'ff\91 'il lfln 'ilfl'i'i:IJ 'il \9111 l!�'W

fll'i'UlcJllUlc.JM'V)'Wl'W'i::'11'-:h.:iTI

m1t 'l.J�0 �u11il 1cJi1.:iVJ'W t'W 1::11 i1.:iTI

1�'W 'ff \91 ft'VlTI 'l .rtiJ'l 'W n 'ilm'i 'jJ i 1911111�u
q 

i�uN1mm 1m1i1191i1.:icy'VlTI

1�'WNlfl1i'W1rrn ru 1'u�uTI

!�'WNlfl'li'Wl'rll'i ru 1'u1.JmcJTI

.:::i. �I I ..,k .:::i. � '111Jll.J!l1�D'i:; fleJ'l.J.:j'l.Jfll'J 1-:J'W!lJ'W 'ffl'W Vf'W <l 'UO<J.:j'jjfll'j !.:j'W'W

111'\ll 

2563 2562

(6,511,026.82) (2
,..
626,414.68)

(25,346,419.79) (30,229,246.85)

26,163,092.99 26,911,772.85

24,329.18 19,455.51

(292,757.46) 190,795.63

(14,401.95) 29,253.53

8.96 22.92

(1,062.02) (318.76)

4,891,244.66 1,541,134.63

1,737,610.14 1,263,528.37

650,617.89 (2,900,016.85)

228,217.56 2,042,081.17

(1,143,922.44) (2,940,968.66)

(915,704.88) (898,887.49)

(265,086.99) (3,798,904.34)

1,266,450.88 5,065,355.22
1,001,363.89 1,266,450.88
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V A .e:::l o OJ 

'U0\jil'l1Nf11-:iM1-1'11fl'lrlty 

trrnruuim1�11-1� 31 IT-Jtnrlll 2563 

rl111f utlimr11 

1uvi 31 ff-JmrlJJ 

Ul'Vl 

2563 2562 

sil10lJTINilfl11�11i'iiNTW (�0mhv) 

l,JTiri111ii 11Jil-J'l'.)'Wl1rn1rn 

lJilr11i1u'Vlf 'l'lvey'VliMutl 

571J1�('U11l'l'J'W)'illflfi'ilf155lJM'l'J'W 

571J,�'illflf1Uil-l'l'J'll1:J''Vlll *

571Jf1Wl11:i('U11i'l'J'll)1:J''Vlll�lfi11�'\l'illfli�'WM'l'J'W ** 

11vm1n111 ('U111'l'J'll)1:J''Vln�v-J 1iJ1n11�u 'il1m1uM'l'J'W **

571J1�('U11l'l'J'W)'illflfi'ilf155lJM'l'J'W'l�\iu 

lJTir11i1u'Vlf 'l'lvey'Vlnumvtl 

e1111rnhu'VlNfl1111u�rl7flf\JIITI::;sil10lJilU1::;frnu1�JJ1�JJ�rl1if\j 

lJTir11ff'W'Vl'.i'l'lV1:J''VlliUil71Jtl (i'WUl'Vl) 

er 111 rnhu 'lJ 0-J ri11 'Ji'� 1 vn JJ �0l,Jil ri1i1u 'Vl f 'l'l vey'Vl no ,m � v1::; 1111-J ti (%) 

im 1ri1u 'Uti-J 111J 1 � 'il 1 fl fl15TI-J 'l'J'W 11 JJ� 0 l,11:1 ri 1i1u 'Vlf 'l'l vey'Vlnt11111 � v1::; 11 fo ti (%) 
' ,, . 

e111111ri1u 'U0-J'iJ7'W 1 u 01111 � vri 1-J i1111 u fl'll0-J m 1 '1i0 'll11J11u 1:1-J 'I'.! u

5::;111Ntl�0l,j1:1r11ff'W'Vlf'l'IV1:J''Vlllt11lll�IJ5::;1111-Jtl (%) ***

'JI ,d A 

'U0lJ1:1!'1'llJ!\1llJ 

* r1mTill'il7fl'iJ7'W 1u11ii 11J�'iJ111ii1m1rl'101m �m::;11111tl

9.4305 

0.0439 

(1.8211) 

(0.6469) 

(2.4241) 

7.0064 

(30.95) 

18,490 

2.41 

2.97 

297.70 

10.3969 

0.0652 

(0.5669) 

(0.4647) 

(0.9664) 

9.4305 

(10.00) 

25,917 

2.39 

3.06 

215.30 

** sil10l,J1:1�011U11J�5 llJ-Jl'W 01'il 1iJ1�u 1u1 ')j V1ff'Vl1-JlmlJ,fl'WflUfl15 IU�IJ'\ll!UM l 1JIJj')lJ'lJ01511JflUfl71rn10'Ulf flJ'W 

'ill fl m11:11 'l'J'W � 1n11 �u 1 u 1::; 1111-J ti 1� 01 'illfl'lh-J m 7'\J 0111vm140 'U11J11 u 11J1:1-J 'I'.! u Ju �u 0 �num1JJ vf u N,u 

*** 

'lJ 015 lfll\111:1111'\J 0-J 11u 1:1-J 'l'J 'WI 'W 5::; 1117-J ti

� ' � = "' = 9 ;::, � 9 "= J = " �, ,!f "' !lJ'W unlJ!-J'WPilfl'li'Wlfl15 111;1::;Mu M'l'.)'W !'Wl111fff\jf\j1 !'lil-J'W 111;1::; flU'liti'UllJl-l'WM'l'.)'W\110-Jlum71Jfl75'liti1150 

'U11J11'WM'l'J'W 0V7-J!!vi''il11�11iJnJJ�-Jm140111vlJ<Yf\Jf\Jl'lll1Jfi1-11110m1'U1tJ 1111JlJ'1f\Jf\J740fiu 

. ' 

rl111f rn111A-JuM1-1vi 

� "" 
15 fl'WIJ11J'W2560 tM 

31 ff-J111rllJ 2561 ****

10.0000 

0.0550 

0.2600 

0.0819 

0.3969 

10.3969 

3.66 

29,442 

2.17 

2.70 

417.64 

**** sil10l,JTI'Vl1-Jflm1u�rl1if\jrl111frn111 2561 1iJmmrn1mvrnvivunutltu'l M�0mnl'.i10m::;tJ::;11muf\j;Jun1TH�-Jtl 

11 JJ 1m119Ju1::; fl 0rnum111 u 1� u ri,u 11� -J'Uti-J-JUfll 111 u d 
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"o'I "' v "' \II t1elsl'l'l'W!1JA'YlliHJ 'tt'W'.15':i':ilnlllflr;l !'l'lf.J 
q q 

mnm 'Yi \lJ 1.h� t1el'IN1.Jt11':i i�'W

tlmfuuimJA1'W� 31 tlsl'ttli'lif 2563 

1. 

2. 

ir f)lJtll� 'Uelslf)e)sl'l'l'W!UA'l'lll:l� 'H'W fi';j';j:tJlfl'Ull:l, 'l'lf.J 
q q 

f)el-:J'I'.] miJ \Pl 'VI lTifl rj u li':i':i :JJ1.fi'IJ1ft l 'VI cl ("fl el-:J'l'.]U") 'il \Pl'\11 :;;1iJ cJU1i!u f)el ,:j'VJ'W':i 1:JJ nrnhw f)-:JlU Will:;; f)'j'j:Jjf)l'j f11tl 'lJ 
Q.I QI rl OJ Q.I rl d QI d. OJ .:::lo ..:::,,, d 9) 11ftf)'VJ'j'\'lcJ!W:;;\91mmrnn'Vl':i'l'W ("fl.ft.\91.") !:!Jel'JU'\11 15 f)UcJlcJU 2560 :JJ'illU'JUl-:JU'l'.]U'il\Pl'Vl:;;1ucJU 1,000 mU'IJ1'\II 

(mJ-:i1ilu 100 �1u11il1cJMVJU l,JftA111il1cJMVJUft:;; 10 'IJ1'VI) u1rf'Vl11an'Vl1'WVi\Plm':inel-:iVJU 'VllTifl �ltl\PI ('"u1rf'VI 
i\Plf17':i") 1ilwfi\Plf11':if)el-:J'VIU Uft:;'.li'Wlfll':if)Hrl'�ell'Jlil'Jl �ltl\PI (:JJ111'b'U) 1ilumcJ'Vl:;'.l1JcJUl1'W'JcJM'VIU 1\PlcJlili'Wlfrn 

QJ g g 'I q 

f1Hl'Vl'W �ltl\PI (:JJ111'b'U) 1ilurrmrnNm.h:;; 1cJ'll'U'Uel-:Jf)el,:j'VJU 
'I qJQJ q 

'Uel-:J'lJ1rJ'VI 'il \Pl'\11 :;'.l1J cJU 'l u \91 (ll\PJ11 ftf)'\111'\'l Vil ll-:J'U 'j :;'.l'Vlfll 'Vl ell! ft:;'./111el \91 (111')11 a f1'1'11'WV lg:JJ !el !el 1 \Pl mtl' u ft ,:j'VJU 'l u 

u1rf 'Vl�lim1 n1nu �1rn r\11 m':i� � 11:JJ� -:iu1rf 'Vl� "ll'i'f u n 11f u ':iel-:Jl ilu fl min 1 fl ':i -:i m':i u u 1i1:JJ'U�'JJ�'Uel-:immeln'll'u 
!'Viel lUf11';i�elJ7Uf11':i'l'.]'il1\91 (CAC) t-:im':ivl'ill':illi 7f11':if11tl'U�llftfl'ilf11':i��el7'ilvl'il7':illi l'illf1f11':ii\PleJUi'l.J CG Scoring

'1Jel,:jfl:JJ1flmr-:im1:JJfltl l'JJU f)'j'j:Jj mrn1rJ'Vl I 'VI cl 111el11'W 1cJ-:i1u tu l\Pl�l�cJ16U'el-:i l\Plcllu �cJ'l u ':iel'Uil'JJqJ;iiJtl' elclf111 
f elcJft:;'. 80 '1Jel,:jl,jftfll'V11'WVftU�'VITI'lJel,:jf)el,:jVJU 'l uri1u�111�el f)el-:J'l'.]U ell'ilft-:iVJU l U\91':ilfll':illTT-:i11tl \91':ilfll'l'�-:i11tl �-:i 
VJU i1w--hn 11'W 'JcJrMVJU 'Uel-:Jf)el ,:j'VJU 'j'J:JJ� ,:jf)el,:j'VJU el l'il'\11111':i f)'j'j:Jjf)l'j 'ltr�:JJ11af)'\111'\'l V 111el1l'l'f1'l'':i:JJf11':i�el 1 \Pl cJli 
flWW7'U7cJ�u 111eln1mrn f11':i'U7cJ 1\PI cJliflwwAel�U 11:JJJ-:iell'ilM'VIU 'lu11a n'Vlf 'l"l v111el'\111'\"l vi'Yu tu 111 elf17':im 

f!J CJ q eJ CJ q 

\Pl elf1 Nft 1 \Pl cJ1n-tu el c.h-:i l\PI e1ch-:i11� -:i 111 el11 mcJel c.h-:i M \917:JJ� rl1t! n-:i1u fl ru:;;m':i:JJf11'j n. ft. \91. n111 u \PITT1 el 'l1r mrn 
mu 'll'el'U 

r! QJ O � 

lt1tll'l'I01':i'ilA'l'lH'Ufn':i!sl'W 

-:i '!Jf)l'j 11 u 'U el-:J f) el -:J'l'.]U i\PI '\111:ff u \911:JJ:JJ 1\91':i jlU f) 1':i ':ill'J,:jlU '\111-:Jf) 1':i 11u 'j'J:JJ�;jf) 1':i � fl'Jl:JJ ll ft:;;u u 1'U5'JJ�'VI 1-:J f11':i'!Jqj; 
� iJ ':i:;; mfl'l .ff1 \Pl cJW111'll'7'li'l"l 'JJ qJ ; 1 � el 'l tf1 � u l 'U\917:JJ 11anm11J qJ ;� f m M '11° 1 "l iJ 'U el� iJ ':i:;; 1 '\11 fl! 'VI cJ u el n 'il 1ntl 
-:ium111u Mi\Pl'V17tu\911:JJ11 arnnru"l'11rn:;;';i'Ul11J1.J�n111u l'l lU:JJ1\ll':i1u1u f11':i'JJW;u 'JJ'U� 106 11el-:i "f11':i'JJW'lfrlmfu 

QJ <1,9 ti f!J 

,=,,, ..:::! 0 _.::::,,, _.::::,,, 9) f1 'il f11':i'VI \?lllU U li':i f1 'ill u '\"l 1:;'. \Pl 7U f11':i ft ,:j'\llU" 
' ' 

-:i'Unm1url1111'1.Jiliu�\Pl1u� 31 i'Y-:imfl:JJ 2562 "ll'i'\)nil'l'U':i:;'.lflm1c.Jm1'l11il1�el 'ltrftel\Plfl�el-:inrnunm1url111fu 
iliu�\Pl1U� 31 i'Y-:imfl:JJ 2563

-:i'U m':i 11'W 'Uel-:inel-:iVJ'W Mil'lv111il'Wmll 7 l'VlcJ ua:;;li11il 1m1'W\91':i1!1J'W'IJ1'VI t-:im1i\Plv11-:ium111'W i-:incirnilu l'U\911:JJ 
1fltl'U'l':;'.fi ,:j� 'Uel ,:jf11':iil'lv11':ilcJ,:jl'W l'W 'U':i:;;l'\llft i-:it!'t-ll�el fl'Jl:!Jfl:;'. \Pl'Jf)'lJel,:j��l'W ,:j'l.J f)l'j 11u� "lil�'W!fl cltl'I.Jfl lll 1 I 'VI l'J 
n el-:i 'VJ'W M i\Plv11-:i'I.Jm':i 11u u 'JJ'I.Jfllll 1e1-:i f1tJll tu 1 l'lclll 'U ft 'il 1n-:i'I.Jnm1'Wu 'JJ'I.Jfllll 1 I 'VI cJ 
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3. 

fll1'1.h:;;mrr'l i':w 7\91'.i'iiTW fll'.i'.i 71Nl'W'Vl 1-:i m1i�'W�00mrn:;;'I.Jfrn.h-:i 'l 'M ii 

m\91'.i'ii l'W m1111:M 7'W'Vl7-:Jfl1'.i !�'W � 0 Bfl!la:;;'l.lf ll 1h-:i 'l 'Mii�1't:w� Ni:'l'U-:Jl'lll 'l i''l u 1111 'il 'il'Li'W 
" ' ' 

'lm:;;wi1-:i1'J flB-:J'l'J'W 1�'111m\911Jl'Wfll111v-:i1u'V11-:im11�'W'R'U1J'Uf rnJ1-:i c'l.lf 1J'I.J1-:i 2561) 1rn:;;'R'U1J 'l'Mii �-:i�m1'LJ-:Jl'l1J 

'l i'rl1TTf rn1Jm1t�'W��1Bll'LillJ�lh1:w 'lu'M1B'M'fl-:J1'W� 1 :wmlfl:IJ 2562 1J1\91'.iJ7'Wfl1111cJ-:i1uV11-:inm1ul'l-:iflciri 1�f 1J 
... I QI ... I ,:!! Q) '[ 3/&::!,.¾ c.i '13),<:::i J , 

,<:::i Cl,' 
..:::i , 1 , 1 

fll'.i1J'.i1J1J1-:J'M'.i 0 'il\91 'M:IJ 'U'W!'V'IB 'M:Wl'W 0m1V11rn cJ:1Jfl1J1J1\911'iil'W m111v-:i1u 'Vll-:Jfll'.i 1-:im:;;w;i1-:i'l.11 :;;rnrr i \91 vmu 'l TT w 
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

18,236,045.42     98.63
เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(tha) 1,001,576.42           5.42        

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 1,526,200.00           8.25        

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 1,452,800.00           7.86        

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 647,400.00             3.50        

บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,470,750.00           7.95        

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 716,400.00             3.87        

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 747,600.00             4.04        

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 510,600.00             2.76        

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 713,700.00             3.86        

ธุรกิจการเงิน

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 1,069,625.00           5.78        

บริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 537,560.00             2.91        

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 489,996.00             2.65        

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 554,688.00             3.00        

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน
อันดับความน่าเช่ือถือ

มูลค่ายุติธรรม %NAV
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ของตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน
รายละเอียดการลงทุน

อันดับความน่าเช่ือถือ
มูลค่ายุติธรรม %NAV

พาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 615,000.00             3.33        

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 1,492,250.00           8.07        

สินค้าอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 1,453,600.00           7.86        

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 692,040.00             3.74        

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 752,000.00             4.07        

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 905,920.00             4.90        

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 886,340.00             4.79        

สินทรัพย์อ่ืนหรือหนี สินอ่ืน 254,007.72         1.37      

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,490,053.14     100.00   
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุน

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 สิงหาคม 2563

มูลค่าตามราคา

ตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 1,001,576.42       5.42 

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง - - 

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ - - 

(investment grade)  หรือตราสารท่ีไม่ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ตราสาร ผู้ออก/ค ้าประกัน

เงินฝากธนาคาร AA+(tha) - 1,001,576.42 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนขั นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั งไว้ในแผนการลงทุนส้าหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 15% 

NAV

กลุ่มของตราสาร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี  เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี ก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท ผู้ออก
วันครบ

ก้าหนด
อันดับความน่าเช่ือถือ มูลค่า

ท่ีตราไว้
มูลค่ายุติธรรม
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรา

สารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนดั
ชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ท่ีได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

A(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดของตราสาร
ทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BBB(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิด
นัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การ
เปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี ้ได้ตรงตาม
กำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดติภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟทิช์ 
อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยัง
ไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการชำระหนี้
ดังกล่าวมีความอ่อนไหวท่ีสูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ: 
คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย 
"+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับ
เครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดบัเครดติภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ
แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)' 

 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น

ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเค รดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
T1  ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดมีาก มสีภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารทีไ่ดร้ับอันดบัเครดติในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผดินัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * จ้านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 449.63 2.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 6.63 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) 13.49 0.06

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other Expenses) 36.00 0.17

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด (Total Fund's Direct Expenses)** 505.75 2.40

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการ

 ลงทุนในตราสารหน้ี
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563

PTR   = MIN(มูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน )

AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)

PTR   = 24,614,947.79    

21,040,276.91    

PTR   = 1.17

 หมายเหตุ :ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจาก trading costs ท่ีจะท าให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินและ

สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังน้ัน ทรัพย์สินท่ีน ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สิน

ประเภทท่ีสามารถมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพ่ือการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี เป็นต้น 

ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพ่ือการลงทุน ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว

ไม่ได้มีการซ้ือขายเปล่ียนมือ
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ล้าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า  ค่านายหน้า(บาท)

อัตราส่วนค่านายหน้า

แต่ละรายต่อค่า

นายหน้าทั งหมด

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 13,156.22            16.63%

2 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  10,456.77            13.22%

3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  8,067.01             10.20%

4 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  7,430.06             9.39%

5 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  6,466.62             8.18%

6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 5,193.16             6.57%

7 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  4,897.02             6.19%

8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  4,335.52             5.48%

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด  3,352.20             4.24%

10 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)** 3,133.89             3.96%

11 อ่ืนๆ 12,610.38            15.94%

79,098.85           100.00%

* ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563

รวม*

** บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)

ช่ือย่อ KKPS ต้ังแต่วันท่ี  18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
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รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีกองทุนเข้าทำธุรกรรม 

กองทุนเปิดทาลิส หุ ้นธรรมาภิบาลไทย  ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที ่เกี ่ยวข้อง  ข้อมูลระหว่างว ันที่ 

1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม 

สัดส่วนการถือครองร้อยละ 37.32 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วย

ลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.talisam.co.th 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

1. นายวีระพล   สิมะโรจน์ 

2. นางสาวปวเรศร์   ตั้งอภิชาติเจริญ 

3. นายบุญประสิทธิ์  โรจน์พฤกษ์ 

4. นางสาวดวงธิดา   แซ่แต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 33



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563

ช่ือย่อ บริษัทนายหน้าท่ีให้ผลประโยชน์

การรับบทวิจัย

รวมทั งข้อมูล

ข่าวสารอ่ืน ๆ

จัดสัมมนา/

 จัดเย่ียมชม

บริษัท

การได้รับสิทธิ

ในการจองหุ้น

การได้รับระบบ

ข้อมูลราคาซื อ

ขายหลักทรัพย์

ASP บล. เอเชีย พลัส จ ากัด / /
BLS บล. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) / /
CIMBS บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด / /
CS บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) / /
DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด / /
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) / / /
KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / / /
KSEC บล. กสิกรไทย จ ากัด / / /
KSS บล. กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) / /
KTBS บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด / /
MBKET บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / / /
PHATRA* บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) / /
SCBS บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด / / /
TISCO บล. ทิสโก้ จ ากัด / /
TNS บล. ธนชาต จ ากัด (มหาชน) / / /
UOBKH บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / /

* บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ PHATRA ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)

ช่ือย่อ KKPS
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จ านวนคร้ังท่ีลงมติตามวาระการประชุม

สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

1 วิสามัญ บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) ROBINS 1 1 2 0 0 เห็นด้วยทุกวาระ

2 วิสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL 1 1 1 0 0 -

3 สามัญ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) GPSC 1 1 11 0 0 -

4 สามัญ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) PLAT 1 1 10 0 0 -

5 สามัญ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) IVL 1 1 7 4 0 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ

แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ไม่เห็น

ด้วย กับการแต่งต้ังคุณระเฑียร ศรีมงคล คุณวิ

ลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค คุณศิริ การเจริญดี และคุณ

คณิต สีห์ เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน

 9 ปี
6 สามัญ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) BCP 1 1 11 0 0 -

7 สามัญ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) PTT 1 1 9 0 0 -

8 สามัญ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) PSL 1 1 11 0 0 -

9 สามัญ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) BGRIM 1 1 8 0 0 -

10 สามัญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) CPN 1 1 9 1 0 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2563  ไม่

เห็นด้วย กับการแต่งต้ังคุณไพฑูรย์ ทวีผล เน่ืองจาก

ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
11 สามัญ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) WHA 1 1 10 0 0 -

12 สามัญ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) KCE 1 1 9 0 0 -

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563

ล าดับท่ี
ประเภท

การประชุม
ช่ือบริษัท

ช่ือย่อ

หลักทรัพย์
จ านวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม (คร้ัง)

จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ร่วมประชุม(คร้ัง)
เหตุผลการคัดค้าน
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จ านวนคร้ังท่ีลงมติตามวาระการประชุม

สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง

รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563

ล าดับท่ี
ประเภท

การประชุม
ช่ือบริษัท

ช่ือย่อ

หลักทรัพย์
จ านวนคร้ังท่ีเชิญ

ประชุม (คร้ัง)

จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ร่วมประชุม(คร้ัง)
เหตุผลการคัดค้าน

13 สามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CPALL 1 1 11 0 0 -

14 สามัญ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) BGC 1 1 9 0 0 -

15 สามัญ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) EGCO 1 1 12 0 0 -

16 สามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ADVANC 1 1 7 1 0 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการ

ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563  ไม่เห็น

ด้วย กับการแต่งต้ังคุณสมประสงค์ บุญยะชัย 

เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 

บริษัท
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

เลขท่ี 89 ช้ัน 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 2015 0222 www.talisam.co.th 
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